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 چکیده
ست. پژوهش شهر رشت نیز با پدیده پیری جمعیت مواجه اان کشور است که در این میان کالناستان گیالن، پیرترین است

های کالبـدی و اجتمـاعی پذیری شهر دوستدار سالمند در شهر رشت با تأکید بر شاخصحاضر باهدف بررسی میزان تحقق

اسـتفاده   SPSSافـزارهـا از نرمادهوتحلیل دحلیلی و پیمایشی است. برای تجزیهت-ژوهش توصیفیپشده است. روش انجام

مـومی و ، شـاخص فضـای ع48/0دهد که در میان ابعاد کالبدی با توجه به بار عـاملی شده است. نتایم پژوهش نشان می

های تکریم سـالمندان بـا ها و فضای سبز با امکانات ورزشی( و در بین ابعاد اجتماعی مؤلفهها )دسترسی به پارکساختمان

درصد از  33/0و ابعاد اجتماعی  49/0که ابعاد کالبدی طوریاند. بهها را به خود اختصاص داده( باالترین رتبه49/0میانگین )

خوبی هـا را بـهپذیری شهر دوستدار سالمند را تبیین نموده است. درواقع نتایم طی  لیکرت نیـز ایـن تفاوتواریانس تحقق

درصـد، شـاخص  8/40هـا و فضـای سـبز بـا ها گزینـه پارکای عمومی و ساختمانکه در شاخص فضطورینشان داد به

قیمت با های ارزاندرصد( شاخص مسکن )گویه خانه 2/33ونقل با های حملونقل )سؤال خدمات متناسب در ایستگاهحمل

خص تکـریم شادرصد(  2/53درصد( شاخص خدمات پزشکی و بهداشتی )گویه دسترسی آسان به خدمات پزشکی با  2/58

درصـد(  2/63پـذیری سـالمندان بـا سالمندان )گویه ارتباطات اجتماعی( و شاخص مشارکت اجتماعی )گویه ارتقـاء اجتماع

 جامعه آماری به خود اختصاص داده است. های موافق را ازنظربیشترین گزینه

 

 رشت. اجتماعی، سالمندان، شهر –شهر دوستدار سالمند، ابعاد کالبدی  کلیدی: واژگان
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 مقدمه

مسئله  را به خود جلب کرده یادیز بسیار که توجه هایموضوع از بیشترین ، امروزهشدن است حال پیر سرعت درجهان به

 یامـدهایو پ تیـجمع یمسـئله سـالخوردگهـم آنخواهد شد، و نمایان  دیتشد کمیو  ستیدر قرن ب باشد کهمی تیجمع

و  گشـتهدهه قبـل سـالخورده  نییافته از چندتوسعه یکشورها بیشتر یتیجمع اراختکه س یصورت، بهباشدمیاز آن  یناش

ورود بـه و در مرحلـه بـوده  ومیرمرگ ،یبارور هایکاهش نرخ در راستای زیتوسعه ندرحال یکشورها بعضی ازچنین هم

میـزان موالیـد، یـل مختلـ  ازجملـه کـاهش دال مندی جمعیـت ایـران، بـهسـال لهمسـئ .باشـندمی تیجمع یسالخوردگ

 به شمار نوینی هوپرورش و افزایش امید به زندگی، در حال ظهور است و پدیدهای علم پزشکی، بهداشت، آموزشپیشرفت

عنوان آخرین دوره متفکران علوم انسانی، علوم زیستی و...، همواره به سالمندی، به .(45 :1387احمدی و بهشتی،)رود می

)زرقـانی و  گراینـدهـا بـه پیـری میازدیاد است و جمعیت به تعداد افراد سالخورده جوامع رواند. زندگی انسان توجه کرده

های تشکیل دولـت رفـاه در دوران معاصـر اسـت. ترین مؤلفهسالمندی و مسائل آن، یکی از مهم(. 673: 1394همکاران،

. احتـرام (35 :1381پتریـک،)سالمند دارند ای برای جمعیت های رفاهی ویژهتوسعه، برنامهیافته و درحالکشورهای توسعه

ها و مشکالت متعدد اجتماعی و اقتصادی باعـ  ها در سنت ایرانیان بوده و هست اما محدودیتبه سالمندان و حضور آن

شده تا سالمندان از محی  خانوادگی خویش دور و دورتر شوند، تازگی این معضل و عدم داشـتن تجربـه کـافی در زمینـه 

روز در فضاهای شهری کمرنـگ و ای مختص سالمندان نیز باع  شده تا تعامالت اجتماعی سالمندان روزبهطراحی فضاه

تر شود که فرد سالمند ازنظر دید اجتماع وجه مطلوبی نداشته باشد. سـالمندان ازجملـه قشـرهایی هسـتند کـه بـا کمرنگ

در تعامالت اجتماعی و استفاده از فضاهای شهری، مشکالت فراوانی در شهر مواجه هستند، آنان باوجود تمایل به شرکت 

از فضاهای شهری مناسبی که امکان زندگی مستقل را برای آنان فـراهم سـازد برخـوردار نیسـتند. )عـامری سـیاهوئی و 

 بیسـتم قـرن هگیری دولت رفاه در آستانهای شکلترین زمینهبنابراین، حمایت از سالمندان یکی از مهم(، 1390همکاران،

 2050باشد که تا سـال میلیون نفر می 650(. در حال حاضر جمعیت سالمند در جهان حدود 36: 1381پتریک،) است دهبو

های سنی بـاالی درصد در گروه 1/3جمعیت سالمند کشور از  (.WHO,2007:39)میلیارد نفر خواهد رسید  2این رقم 

تـا  1385ساله ) 10تعداد سالمندان کشور در یک دوره افزایش یافت  1395درصد در سال  1/6به  1365سال در سال  65

 30بـه  1390سال در سـال  27که میانه سنی کشور از طوری(. به41: 1390برابر شده است. )احمدی و بهشتی، 2( 1395

 قـرندیگر تعداد جمعیت سالمند طـی نیمعبارت(. به3: 1395یافته است )عیسی لو و همکاران،افزایش 1395سال در سال 

برابر شده است  4که جمعیت کل کشور در همین دوره حدود درحالی .(7: 1397مرکز آمار ایران،) برابر شده است 6/5اخیر 

بـه  1420و در سال  6/9ساله و بیشتر به  65جمعیت  1410با ادامه این روند در سال  (1: 1392)کرمی متین و همکاران، 

(. 68: 1397؛ نظم فر و همکـاران،8: 1393ارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،نفر خواهد رسید )وز 12516446درصد با  5/13

درصد جمعیت سالخورده به ساخت جمعیتی سالخورده نزدیک است. شاخص سالخوردگی استان گـیالن  6استان گیالن با 

درصـد(  7/8)بـه  1400درصد( و در سال  4/8)1395درصد( و در سال  1/8) 1390و در سال  درصد( 3/7) 1385از سال 

درصـد( و در سـال  4/43) 1390درصـد( و در سـال  3/34) 1385خواهد رسید. ضریب سالمندی استان گـیالن در سـال 

درصد خواهد رسید. استان گیالن بیشترین تعداد سالمندان را در میان  3/56به رقم  1400درصد( و در سال  6/48) 1395

میـزان رشـد جمعیـت  1395. بر اساس آخرین سرشـماری در سـال (16: 1386های کشور دارد )عبدی و همکاران،استان

 24/1ای که در این سال نرخ رشد جمعیـت در کشـور گونهکشور سه برابر میزان رشد جمعیت استان گیالن بوده است. به

ر آن ساله و بیشـت 60که جمعیت طوریاست. استان گیالن سالمندترین استان کشور است به 4/0بوده است اما در گیالن 

دهد شهر رشت به علت موقعیت مناسب مرکزی و به لحاظ جغرافیـایی و درصد از جمعیت کل استان را تشکیل می 2/13

های اقتصادی توانسته است جمعیت زیادی را به خود جذب کند. جمعیـت وهوایی و وجود زیرساختنیز به دلیل شرای  آب
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 65نفر بـوده اسـت. جمعیـت  956971عنوان به 1395در سال  بوده است که 290063برابر با  1365شهر رشت در سال 

بینی جمعیت نفر بوده است. این در حالی است که با توجه به پیش 224657برابر با  1395ساله و بیشتر این شهر در سال 

پـذیری هزار نفر خواهد رسید. ضرورت اهمیت و توجـه بـه موضـوع تحقق 994750جمعیت شهر رشت به  1400تا سال 

عنوان مرکـز اسـتان شهر رشت در این است که با توجه به نماگرهای مرکز آمار ایران، این شهر بـهشهر سالمند در کالن

طرف با توسعه کالبـدی و جـذب جمعیـت ای روبرو بوده است. این شهر ازیکسابقههای اخیر با رشد جمعیتی بیطی دهه

درصـد  9/6. رقم جمعیت سالمند این شهر در سال مذکور برابر با مهاجر و از طرفی دیگر با سالمندی جمعیت مواجه است

شـهر  ریزی شهری، آشفتگی و بستر کالبدی و اجتماعی نامناسب فضای شهری امروز در ایـنبوده است. از دیدگاه برنامه

قـدامات های اخیـر اآید. بـه همـین منظـور در طـی سـالیکی از مسائل اصلی در زندگی اجتماعی سالمندان به شمار می

متنوعی ازجمله تأسیس اداره سالمت زنان و سالمندان، پیشنهاد الیحه شهر دوستدار سالمند، نصب وسایل ورزشـی بـرای 

رسـد اقـدامات مـذکور نتوانسـته گرفته است اما به نظر میمند سازی سالمندان انجامتوان، باهدف بهرهافراد سالمند و کم

طور کالبـدی و اجتمـاعی بـهاین تحقیق تمرکز خود را بـر متغیرهـای رف نماید. است نیازهای سالمندان این شهر را برط

ارتبـاط شهر رشـت تـاکنون پـژوهش مـدونی دراینتوأمان قرار داده و دوم اینکه با توجه به نرخ باالی سالمندی در کالن

پـذیری شـهر دوسـتدار حققهای کالبدی و اجتماعی مـؤثر در تنشده است. در پژوهش حاضر با توجه به نقش مؤلفهانجام

شده اسـت و در پـی وسیله سازمان بهداشت جهانی انجامشده بههای ارائهشهر رشت در چارچوب شاخصسالمند در کالن

 گویی به این سؤاالت است که:پاسخ

دارد؟ شـهر رشـت رابطـه معنـاداری وجـود پذیری شهر دوستدار سالمند در کالنآیا بین ابعاد کالبدی و اجتماعی و تحقق

پذیری شهر دوستدار سالمند را دارند؟ لذا به نظـر های ابعاد کالبدی و اجتماعی بیشترین تأثیر را بر تحققیک از مؤلفهکدام

پذیری شهر دوسـتدار سـالمند ارتبـاط مسـتقیم وجـود دارد و میـزان رسد که بین همه ابعاد کالبدی، اجتماعی و تحققمی

تأثیرگـذاری  پذیری شهر دوستدار سالمند در محدوده موردمطالعـه طیـ طالعه بر تحققتأثیرگذاری هر یک از ابعاد موردم

 دهد.متفاوتی را نشان می

نشهر تهـران های جهانی شهر دوستدار سالمند در کال( در پژوهشی به سنجش وضعیت شاخص1395و همکاران ) شرفی

ان مند در شـهر تهـرشـهر دوسـتدار سـال های هشت گانهاز میان شاخصدهد که این پژوهش نشان مینتایم اند. پرداخته

 بسیار نامناسب است. مشارکت شهروندیآ استخدام و مسکن برای آنان در وضعیت شاخص

و مطالعات میدانی در ارتبـاط بـا میـزان مطابقـت  Gisافزار ( با استفاده از نرم1396نتایم پژوهش ایرانشاهی و همکاران )

هایی دهد کـه شـاخصیابان چهارباغ عباسی اصفهان نشان میهای شهر دوستدار سالمند در خفضاهای شهری با شاخص

هـای ها و انـدازه بلوکترین شـاخصونقل عمـومی، مطلـوبهای بهداشتی، دسترسی به حملمانند دسترسی به سرویس

ه از ( با استفاد1394شده است. زرقانی و همکاران )ها تعیینترین شاخصعنوان ضعی ساختمانی و نیز فضای عابر پیاده به

اجتماعی شهر دوستدار سالمند در شهر مشهد، –های فرهنگیمعیارهای استاندارد سازمان بهداشت جهانی، بررسی شاخص

های اجتماعی، فرهنگی و تفریحی در شهر مشهد وضعیتی نسبتاً مناسـب و تقریبـاً مطـابق نشان دادند که تمامی شاخص

در پژوهشی بـا  (1396ضعیت ایده آل فاصله دارند. الفت و همکاران )درمانی با و –های بهداشتی استاندار دارند و شاخص

انجام دادنـد و  MESهای شهر دوستدار سالمند پایدار در تهران، آزمون مدل عنوان مدل یابی معادالت ساختاری شاخصه

اجتمـاعی، های مسـکن، مشـارکت درصد مؤلفـه 99به نتایجی دست یافتند که آزمون مدل نشان داد، در سطح اطمینان 

داری با پروژه شهر دوسـتدار سـالمند هسـتند. تکریم سالمندان، مشارکت اجتماعی و ارتباطات اطالعات دارای رابطه معنی

سـنجی امکانبا استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان بهداشت جهانی به بررسی ( در پژوهشی1396نظم فر و همکاران )

اند. نتایم پژوهش آنان نشان داد که میانگین همه معیارهای )اجتماعی، کان پرداختهتحقق شهر دوستدار سالمند در شهر بو
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ارتباطی، فرهنگی، تفریحی و بهداشتی درمانی( پائین تر از حد استاندار هستند و تا رسیدن به سطح مطلوب فاصله زیـادی 

پذیری شهر دوستدار سـالمند اعی در تحقق( در ارتباط با نقش مشارکت و رواب  اجتم2017) 1دارند. نتایم مطالعات هی ون

داشـتن سـالمندان از دهد که سالمندان نیازمند تعادل اجتماعی هستند لذا در طراحی فضاهای شهری فعـال نگاهنشان می

ها و ( با تأکید بـر سـاختمان2018) 2پذیری شهر دوستدار سالمند است. مطالعات هدل و سینوورویکردهای اصلی در تحقق

ونقل و ایمنی نشان داد که فضاهای بـاز در شـهرها بایـد بـرای سـالمندان شـرایطی را فـراهم کنـد، از و حملفضاهای ب

در مطالعه خود بر روی سالمندان بـه ایـن نتیجـه  (2019) 3های ارتباط سالمندان و شهروندان را فراهم آورد. میجولزمینه

ئه خدمات پزشکی و بهداشتی اسـت کـه ایـن افـراد بـدون ترین شاخص در شهر دوستدار سالمند، ارارسیده است که مهم

( در ارتباط با سـالمندان نشـان داد 2019) 4وابستگی و یا با دریافت حداقل بتواند از این خدمات استفاده کند. پژوهش تیجز

که دسترسی به مسکن مناسب و ارزان برای سالمندانی کـه سـرمایه انـدکی را بـرای دسترسـی بـه خـدمات عمـومی در 

دهـد ( نشان می2019) 5سازی فضاهای شهری برای سالمندان دارد. مطالعات تن ونگای در بهینهختیاردارند، نقش عمدها

های اساسی است که موردتوجه سازمان بهداشـت جهـانی های فرهنگی و رفاهی یکی از شاخصکه دسترسی به شاخص

طور مسـتقیم بـر کنـد و بـها برای سـالمندان فـراهم میهای رفاهی، الگویی از سالمتی رباشد به نظر وی شاخصنیز می

 سالمت فیزلوژیکی و سالمتی روحی سالمندان در فضاهای شهری تأثیر معنادار دارد.

 

 نظری مبانی

جایی در سطح شهر و دسترسـی های جسمی از تحرک و جابهعنوان بخشی از جمعیت شهرها به خاطر ناتوانیسالمندان به

محروم هستند. در شـهر دوسـتدار سـالمند بسـتر کالبـدی شـهرها در جهـت فـراهم کـردن و  آسان به فضاهای شهری

شهر دوستدار سالمند، شامل آن  (.xie,2018:135) سازی فضاهای شهری موردتوجه برنامه ریزان شهری استمتناسب

اسـب را بـا نیازهـا و ای اسـت کـه حـداکثر تنگونهها بهدسته از فضاهای شهری هستند که توزیع خدمات عمومی در آن

(. بر اساس رویکرد سازمان بهداشـت جهـانی، شـهرهای 675: 1394های افراد سالمند دارد )زرقانی و همکاران،محدودیت

های دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری است که توزیع خدمات عمومی، متناسب بـه نیازهـا و محـدودیت

ها برای بهبود وضعیت سالمندان و هر دوستدار سالمند بر دو جنبه تمایل دولتو ش (.kumar,2016:63) سالمندان باشد

عنوان ارکـان ارزیـابی شـهر دوسـتدار سـالمند تلقـی ریزی، اجرا و تداوم آن بـهمشارکت سالمندان استوار است. لذا برنامه

لمندان در جامعه مـدنی، . شهر دوستدار سالمند با فعال کردن سا(word health organization,2019:33) شودمی

ــه فرصــت ــانواده و محل ــراهم میخ ــهری ف ــات ش ــان در اجتماع ــوب آن ــارکت مطل ــرای مش ــددی را ب ــد های متع نمای

(Fitzgerald,2015:2.) توسعه شهر دوستدار سالمند در ابتدا از شهر مادرید اسپانیا آغـاز شـد (organization W. 

H,2018:66.) ند، ملویل، نیویورک، لندن، مادریـد( شـهر دوسـتدار سـالمند باهـدف در بسیاری از شهرهای مذکور )پرتل

ایجاد قابلیت زیست، دسترسی، عدالت، پایداری، تشکیل گروهای مشاوره، درک بهتر رواب  میـان سـالمندان در فضـاهای 

ور واقع کش 22شهر از  33. تاکنون (Hanson,2012:69)اند های محلی تصویب و به اجرا درآمدهشهری از جانب دولت

شـهر دوسـتدار سـالمند کـه در شـمال  (.Neal,2012:8)اند های آمریکا، اروپا، آفریقا، آسیا به این طرح پیوستهدر قاره

شـده اسـت ساخت مبتنی بـر ارائـه خـدمات بهتـر بـرای سـالمندان طراحیهای انسانآمریکا یک ارزیابی کیفی از محی 

                                                           
1 . Hey won 

2 . Hadeel & Synneve 

3 . Miguel 

4 . Tijis 

5 . Tenwong 
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ونقل، مسکن، مشارکت اجتماعی، تکریم سالمندان، مشـارکت شـهروندی و لها، حماند از: فضاهای باز و ساختمانعبارت

های جهانی فضاهای عمـومی بر اساس شاخص (.Plouffe & Voelcker,2016:2021)خدمات سالمتی سالمندان 

یـر های زهای شهر دوستدار سالمند که به تأیید سازمان بهداشت جهانی نیز رسیده است دارای مجموعه مؤلفهو ساختمان

روی و استراحت، کیفیـت دسترسـی و محـی  ایمـن، سـهولت است: محی  پاکیزه و خوشایند، وجود فضاهایی برای پیاده

فضـاهای عمـومی بایـد  (.keding,2014:1392; union OFBC,2019:183)ها استفاده از آسانسور در ساختمان

واسـطه آنـان فـراهم نمایـد بـاط باواسـطه و بیشرایطی را برای تعـامالت سـالمندان و گردهمـایی و زمینـه را بـرای ارت

(Buffle,2012:138; coleman,2015:83.) روی در شـهر های مهـم بـرای ترغیـب پیـادهایمنی تردد از شـاخص

دهد تا بدون احساس تـرس از تصـادف تـردد نماینـد. باشد. محی  شهری امن به سالمندان اجازه میدوستدار سالمند می

به های مشـرفهای ایمـن و دارای سـاختمانبرای سالمندان در فضاهای شهری اشاره به خیابانونقل و ایمنی تردد حمل

 ;Nation,2018:83) روهـای همـواره و عـریض بـه همـراه روشـنایی مجـزا داردها، خطوط دوچرخه مجـزا، پیادهآن

Juriah,2014:648.) پـذیر شـهر تحقق خدمات حمایتی پزشکی و بهداشـتی از دیـدگاه سـازمان بهداشـت جهـانی در

(. Jayoslava,2019:6)دوستدار سالمند در قالب خدمات در دسـترس همـراه بـا موقعیـت مناسـب، پوشـش گسـترده 

خدمات پزشکی و تنوع آن برای سالمندان، مراکز نگهداری از سالمندان در سطح شـهر، فـراهم کـردن امکانـات خـدمات 

در فضـاهای  (.organization W.H,2007:68)بررسـی اسـت داوطلبانه جهت نگهداری و مراقبت از سالمندان قابل

هـایی دهـد. سـپردن بخششهری هرچه بیگانگی اجتماعی سالمند بیشتر باشـد، مشـارکت اجتمـاعی کمتـری نشـان می

هـای خیریـه و های رفـاه کـه بـا مشـارکت انجمنصورتی تعاونی که خود سالمندان آن را اداره کنند و یا ایجـاد خانـهبه

 ;Funk,2019:2)آورد شــوند، زمینــه را بــرای بــروز مشــارکت اجتمــاعی ســالمندان فــراهم مــیداره میبهزیســتی ا

Calvo,2008:75 .) مشارکت فعال سالمندان باهدف پیشگیری از مشکالت عملکردی تأثیر بـه سـزایی در پـر کـردن

های اجتماعی در معرض آسیب جـدی اوقات فراغت آنان دارد. این قشر از جامعه به دلیل نداشتن اشتغال و کمبود حمایت

روند مستلزم فراهم کردن امکانات فرهنگـی و رفـاهی متناسـب بـا لذا پیشگیری ازاین .(Zachary,2019:10)هستند 

  (.Vutuan,2019:5)های سنی در فضاهای شهری است گروه

 

 پژوهش روش

پذیری شهر اجتماعی مؤثر بر تحقق–بدیکالمنظور تبیین تأثیر ابعاد حلیلی است. این پژوهش بهت-شیوه پژوهش توصیفی

های )فضـاهای عمـومی و منظور سـنجش ابعـاد کالبـدی از شـاخصشده اسـت. بـهدوستدار سالمند در شهر رشت انجام

های ابعاد اجتماعی )تکریم سـالمندان ونقل و ایمنی تردد، مسکن، خدمات پزشکی و بهداشتی(؛ شاخصها، حملساختمان

ها با استفاده از منابع شده است. این شاخصهای فرهنگی و رفاهی( استفادهمشارکت اجتماعی، شاخصو احترام اجتماعی، 

شـده استخراج جهـانی بـه گوناگون در ارتباط با شهر دوستدار سالمند و بر اساس استاندارها و معیارهای سازمان بهداشـت

شده اسـت و از طریـق فرمـول کـوکران اده( توزیعی سگیری احتمالی )به روش تصادفاست. جامعه آماری به روش نمونه

ای و نیـز روش میـدانی آوری اطالعات با اسـتفاده از دو روش مطالعـات کتابخانـهشده روش جمعتعیین 379حجم نمونه 

تـدوین  شده است. پرسشنامه بر اساس معیارهای سازمان بهداشـت جهـانی)مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه( انجام

رونبـاخ ریزی و طراحی شهری مورد تأییـد قـرار گرفـت و مقـدار آلفـای کپرسشنامه با نظر متخصصان برنامهشد. روایی 

 قبول است.ست که نشان از ارزیابی قابلبوده ا 74/0شده و نیز محاسبه

 

 



 1397 زمستان ،4، شمارۀ 1، دورۀ شهر پایدار فصلنامه                                                                                                    78

 مطالعه مورد محدوده

نهار گرینویچ قـرار دارد و الدقیقه عرض شمالی از نص  16درجه و  37دقیقه طول شرقی و  36درجه و  49شهر رشت در 

سرا عهز غرب به صومکیلومترمربع است. این شهر از شمال به بخش خمام، از جنوب به دهستان الکان، ا 136مساحت آن 

ل بـوده اسـت کـه در سـا 290063برابر بـا  1365شود. جمعیت شهر رشت در سال و از شرق به کوچصفهان محدود می

نفـر بـوده  224657برابـر بـا  1395هر در سـال ساله و بیشتر این ش 65ست. جمعیت نفر بوده ا 956971عنوان به 1395

 است. درصد 9/6است. رقم جمعیت سالمند این شهر در سال مذکور برابر با 

 

 
 محدوده موردمطالعهموقعیت جغرافیایی . 1شکل شماره 

 

 هایافته و بحث

المند سر تحقق شهر دوستدار فضایی ب–های کالبدیمؤلفهدرمجموع نتایم حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان نقش 

داری ارتباط معنی 001/0داری برابر با عدد معنی 73/0شده برابر با نشان داد که با ضریب همبستگی محاسبه 1در جدول 

ا در یـک هتوان گفـت کـه ایـن مؤلفـهرو میاجتماعی و شهر دوستدار سالمند وجود دارد ازاین–های کالبدی میان مؤلفه

ته اسـت و فـرض دارند که این نکته در تأیید ارتباط قوی متغیرهای ثابت و وابسـتناسب کامالً مستقیم و معناداری حرکت

 گیرد.درصد مورد تأیید قرار می 99این پژوهش مبنی بر وجود ارتباط معنادار بین متغیرها در سطح 

 

 ای پژوهش و تحقق شهر دوستدار سالمنده. نتیجه آزمون پیرسون، ارتباط بین شاخص1جدول شماره

 

 داریسطح معنی همبستگی پیرسون مقدار تی انحراف استاندارد حجم نمونه متغیر وابسته متغیر مستقل

 001/0 73/0 02/58 58/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند هافضاهای عمومی و ساختمان

 000/0 68/0 01/49 52/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند ونقل و ایمنی ترددحمل

 000/0 65/0 08/43 48/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند مسکن

 000/0 59/0 06/42 40/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند خدمات پزشکی

 001/0 56/0 08/41 51/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند تکریم سالمندان

 000/0 45/0 02/43 43/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند مشارکت اجتماعی

 000/0 49/0 09/35 41/0 379 تحقق شهر دوستدار سالمند شاخص فرهنگی و رفاهی
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ونقل و ایمنـی ها، حملبیانگر آن است که بین تمامی متغیرهای پژوهش شامل فضای عمومی و ساختمان 1 نتایم جدول

ی و اخص فرهنگـمشـارکت اجتمـاعی، شـ تردد، مسکن، خدمات پزشکی و بهداشتی، تکریم سالمندان و احترام اجتماعی،

( و جهـت P<01/0درصـد رابطـه وجـود دارد ) 99رفاهی با نمره کل )تحقق شهر دوستدار سـالمند( در سـطح اطمینـان 

ه از جنبه کیفـی اجتماعی در منطقه موردمطالع–(. بدین معنی که هر چه به ابعاد کالبدی 2دول ها نیز مثبت است )جرابطه

 پذیری شهر دوستدار سالمند نیز فراهم خواهد شد.د، زمینه تحققو کمی توجه بیشتر شو

 

 پذیری شهر دوستدار سالمندفضایی و تحقق –. نتیجه آزمون پیرسون جهت بررسی ارتباط بین ابعاد کالبدی 2جدول شماره

 پذیری شهر دوستدار سالمندتحقق های آماریویژگی متغیر

 -ابعاد کالبدی 

 فضایی

 73/0 همبستگی پیرسون

 000/0 سطح معناداری

 379 تعداد کل

 

 وتحلیل چند متغیرهروش تجزیه

ار داده پذیری شهر دوستدار سالمند را مـورد تأییـد قـراجتماعی و تحقق –ارتباط معناداری رابطه کالبدی  1جدول شماره 

سـازی معـادالت سـاختاری وش مدلتـوان از رمنظور تحلیل ارتباط بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته میاست. لذا به

رانس وارد صورت مستقیم و غیرمستقیم در یک مرحله به ترتیب حداقل تـولبهره گرفت. در این روش تمامی متغیرهای به

 (.68: 1392شوند )نرگسیان، تحلیل می

 

 تفسیر نتایج ارزیابی برازش مدل

های مورداسـتفاده در ایـن گیـرد. شـاخصقـرار میهـا موردبررسـی در آزمون نیکویی برازش مدل، تناسب مجموعه داده

گیرد و هر چه بـه شود. شاخص نیکویی بر ارزش در کران صفر تا یک قرار میپژوهش، کران از صفر تا یک را شامل می

مقـادیر خـی دو بیـانگر  (.Hair,2010:39)ر باشد بیانگر برازش مناسـب مـدل اسـت بیشت 5/0تر باشد و از یک نزدیک

ا بـیش ریـت خـی دو ست این کمیت به میزان زیادی به حجم نمونه ارتباط مستقیم دارد و نمونه بزرگ کمبرازش مدل ا

(. در این پژوهش مقدار خـی 26: 1381دهد )قاضی طباطبایی،غل  بودن مدل نسبت داد افزایش میازآنچه بتوان آن را به

های کای دو، تقسیم بر باشد. همچنین شاخصمی 000/0داری آن دار است و سطح معنی( معنی72/132آمده )دستدو به

 (.3باشد جدول )باشد که نشان از برازش مناسب مدل میمی 11/3درجه آزادی برابر با 

 

 درجه آزادی جهت سنجش برازش مدل های کای دو و نسبت کای دو به. شاخص3جدول شماره

 آمدهدستمقدار به پذیرشکران قابل شاخص برازندگی

 72/132 ---- (X²خی دو )

 11/3 5کمتر از  

 

اتکا است. مقادیر نـرم شـده برازنـدگی و قابل 200تا  100های بین رو تحلیل برازندگی مدل با این شاخص در نمونهازاین

دهنده شـاخص در اسـت کـه نشـان 9/0آورده شده است. در این پژوهش مقادیر نرم شـده بـاالی  4نرم نشده در جدول 

 مطلوب است. برازش مدل در حد
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 های برازندگی نرم شده و تطبیقی مدل. شاخص4جدول شماره

 آمدهدستمقدار به پذیرشکران قابل شاخص برازندگی

 93/0 بیشتر 85/0 (NFIشاخص نرم شده )

 95/0 و بیشتر 85/0 (NNFIشاخص نرم نشده )

 97/0 و بیشتر 90/0 (CFIشاخص برازندگی تطبیقی )

 

 93/0ر بـاالتر از در پـژوهش حاضـ AGFIو  GFI( مقـادیر AGFIیافتـه )و برازندگی تعدیل( GFIشاخص برازندگی )

دهند کـه در جـدول ها را نشان میها و کوواریانسآورده شده است این معیارها مقدار نسبی واریانس 5است که در جدول 

 بیانگر برازش مناسب مدل است. 5

 

 یافتهلهای برازندگی و برازندگی تعدی. شاخص5جدول 

 آمدهدستمقدار به پذیرشکران قابل شاخص برازندگی

 94/0 و بیشتر 85/0 (GFIشاخص برازندگی )

 96/0 و بیشتر 80/0 (AGFIیافته )برازندگی تعدیل شاخص

 

 (RMSEA)برآورد خطای واریانس 

)قلـی فـر و و کمتـر اسـت.  08/0های مناسـب این شاخص ریشـه میـانگین مجـذورات تقریـب اسـت کـه بـرای مـدل

ست که نشـان از متناسـب بـوده ا 082/0در پژوهش حاضر برابر با  ((RMSEAآمده دست( رقم به42: 1390همکاران،

 مدل است.

 

 جهت برازندگی مدل ((RMSEAهای برآورد خطای واریانس . شاخص6جدول شماره

 آمدهدستمقدار به پذیرشکران قابل شاخص برازندگی

 082/0 08/0متر از ک (RMSEA) خطای واریانس

 

حاضـر از وضـعیت  آورده شـده اسـت طراحـی مـدل پـژوهش 6الی  3که در جداول  LISRELافزار بر اساس یافته نرم

ژوهش ترین شاخص تناسب مدل آزمون )مجذور کای بر درجه آزادی( است این نسـبت در پـمناسبی برخوردار است. مهم

این تمـامی دارای وضـعیت مطلـوبی اسـت. بنـابر 082/0( نیـز (RMSEAاست و خطای واریانس  31/2حاضر برابر با 

توان مدل نهایی پژوهش را بـه جامعـه آمـاری توانند در مدل ساختاری پژوهش وارد شوند و میشده میهای مطرحعامل

وجه دهد با تر حالت چرخش را نشان میآمده از مدل ساختاری ددستهای بهضرایب و شاخص 7تعمیم داد. جدول شماره 

 Tvalue.=48/7پذیری شهر دوستدار سالمند بار عـاملی معنـاداری )اجتماعی با تحقق–های کالبدی به نتایم بین مؤلفه

88/0=pc.وجود دارد ) 

 

 . ارتباط متغیرها در مدل ساختاری8جدول شماره

 نتیجه T- value ضریب تعیین خطای استاندارد بار عاملی متغیرها

 تأیید 48/7 72/0 26/0 88/0 کالبدی

 تأیید 48/7 78/0 21/0 88/0 اجتماعی
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 تحلیل مسیر

گیری دازهباشـند از اهمیـت الزم بـرای انـ 96/1کمتـر از  tهای موردمطالعـه دارای مقـدار که نشانگرهای سازهدرصورتی

بوده و  96/1تر از ود یعنی مقدار آن باالشمحاسبه  01/0برای هر نشانگر کمتر از  p-valueبرخوردار نیستند و اگر مقدار 

 Tدار هسـتند زیـرا کـه مقـدار معنی متغیرهای پژوهشتمامی  (.Hulland,1999:198) شوددر فرایند تحلیل وارد می

پـذیری شـهر اجتمـاعی بـر تحقق–های کالبـدییر مؤلفـهاست بنابراین تأث T=96/1شده باالتر از سطح بحرانی محاسبه

 باشد.دار میر سالمند معنیدوستدا

 

 دوستدار سالمندابعاد کالبدی و اجتماعی مؤثر بر تحقق شهر 

ها بر تحقق شهر دوستدار سالمند از تحلیـل منظور سنجش ابعاد کالبدی و فضایی تأثیر مؤلفهدر این قسمت از پژوهش به

های موردنظر برای تحلیـل عـاملی د دادهو آزمون بارتلت نیز در جهت تأیی kmoشده است. از شاخص عاملی بهره گرفته

 p-valueشـد، و نیـز با 6/0صفر تا یک قرار دارد و چنانچه مقداد شاخص بیشتر از در دامنه  kmoاستفاده شد. شاخص 

: 1386ی،باشد، تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار )مدل عاملی( مناسـب اسـت )مـؤمن 05/0تر از آزمون بارتلت کوچک

193.) 
 

 پذیری شهر دوستدار سالمندققهای تحها با مؤلفه. پارامترهای تحلیل عامل تأییدی و ارتباط گویه9جدول شماره

 نتیجه B R² T - valu گویه ها ردی  هامؤلفه

 
 فضاهای عمومی

 هاو ساختمان 

 تأیید 93/18 72/0 83/0 ها و فضای سبز با امکانات دسترسیوجود پارک 1

 تأیید 18/17 68/0 76/0 شاپدسترسی به کتابخانه و کافی 2

 تأیید 42/15 62/0 74/0 سبوضعیت توپوگرافیکی و ک  سازی منا 3

 تأیید 23/16 64/0 75/0 روهادسترسی و ارتباط مناسب پیاده 4

 تأیید 23/17 70/0 78/0 روهای شهریسرزندگی پیاده 5

 تأیید 17/14 61/0 63/0 وچرخهکننده پیاده و دمسیرهای ترغیب 6

 
 ونقلحمل

 و ایمنی تردد

 تأیید 21/16 48/0 73/0 نیونقل راحت و ایمدسترسی به شبکه حمل 7

 تأیید 48/17 56/0 75/0 امنیت در فضاهای عمومی برای سالمندان 8

 تأیید 22/18 58/0 76/0 هاروها و روشنایی متناسب آنایمنی پیاده 9

 تأیید 43/20 61/0 79/0 هایخدمات متناسب سالمندان در ایستگاه 10

 
 مسکن

 تأیید 21/16 65/0 80/0 های متناسب سالمندانآپارتمان 11

 تأیید 23/17 64/0 81/0 قیمتهای ارزانساخت خانه 12

 تأیید 12/15 61/0 78/0 سهولت تردد در فضاهای داخلی مسکن 13

 
 خدمات پزشکی

 و بهداشتی 

 تأیید 12/14 52/0 75/0 دسترسی آسان به تسهیالت و خدمات پزشکی 14

 تأیید 42/15 58/0 76/0 ان سالمندانارائه خدمات پزشکی متعارف و رایگ 15

 تأیید 8/13 48/0 72/0 مشاور خانوادگی با محوریت سالمندان 16

 تکریم سالمندان
 و احترام اجتماعی 

 تأیید 2/18 52/0 80/0 منظور افزایش حضور سالمندانرواب  اجتماعی مؤثر به 17

 تأیید 83/19 68/0 83/0 منظور تکریم سالمندانایجاد ارتباط اجتماعی به 18

 تأیید 9/17 59/0 81/0 های متنوع اجتماعیحضور سالمندان در برنامه 19

 
 

 مشارکت اجتماعی

 تأیید 5/19 63/0 79/0 نها و پیوندهای اجتماعی در بین سالمندافراهم کردن فعالیت 20

 تأیید 52/21 69/0 80/0 پذیری سالمندانمشارکت اجتماعی و ارتقاء اجتماع 21

 تأیید 7/18 61/0 77/0 ارتقاء حس مشارکت در بین سالمندان 22

 تأیید 2/16 57/0 73/0 ی سالمندانهای غیردولتی حامسازمان 23

 تأیید 20/17 65/0 74/0 های فرهنگی و تفریحی برای سالمندانایجاد فرصت 24

 
 فرهنگی و رفاهی

 تأیید 23/16 60/0 72/0 وجود مکانی در محالت برای جلسات سالمندان 25

 تأیید 23/18 73/0 79/0 واحدهای مسافرتی و زیارتی ویژه سالمندان 26

 تأیید 21/17 68/0 76/0 سرای ویژه سالمندانفرهنگ 27
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نـادار اسـت و مع (p ،429/4328  =x²=001/0است. مقدار آزمون بارتلت ) kmo 815/0در پژوهش حاضر مقدار آزمون 

دهد کـه مقـدار تـی در همـه نشان می 9ین سؤاالت همبستگی وجود دارد. تحلیل اطالعات جدول نشان از آن دارد که ب

تر مقـادیر برآوردهـا باشد. بررسی دقیـقها میاست که نشان از رابطه معنادار بین گویه ها و مؤلفه 96/1گویه ها باالتر از 

(، در مؤلفـه 93/18ر تـی و مقـدا 83/0بـا تبـای ها، گویـه اول )مومی و سـاختماندهد که در مؤلفه فضاهای عنشان می

و  81/0با تبـای (، در مؤلفه مسکن، گویه دوازدهم )43/20و مقدار تی  79/0ونقل و ایمنی تردد، گویه دهم )با تبای حمل

(، در مؤلفـه 42/15 و مقـدار تـی 76/0(، در مؤلفه خدمات پزشکی و بهداشتی گویه چهاردهم )بـا تبـای 23/17مقدار تی 

شارکت اجتمـاعی، گویـه م( در مؤلفه 83/19و مقدار تی  83/0یم سالمندان و احترام اجتماعی، گویه هجدهم )با تبای تکر

و مقـدار  79/0با تبـای ( در مؤلفه فرهنگی و رفاهی، گویه بیست و ششم )52/21و مقدار تی  80/0بیست و یکم )با تبای 

باشـند. در پـژوهش حاضـر عوامـل های مربوط به خود میفهی مؤلبینی براترین گویه های پیش( ازجمله مهم23/18تی 

و طـرح پرسشـنامه بـا  ایپذیری شهر دوستدار سـالمند بـا اسـتفاده از منـابع کتابخانـهاجتماعی مؤثر بر تحقق –کالبدی 

 .3. مخـال  2. کـامالً مخـال  1سالمندان شناسایی شد عمده سؤاالت در پرسشنامه پژوهش بر اسـاس طیـ  لیکـرت )

 آورده شده است. 10. کامالً موافق( طراحی شد که در جدول 5. موافق 4متوس  

 
 لمندپذیری شهر دوستدار سااجتماعی مؤثر بر تحقق –. ارزیابی عوامل کالبدی 10جدول شماره

 

 

 پذیری شهر دوستدار سالمندتوزیع فراوانی عوامل تأثیرگذار بر تحقق گزینه ردی  شاخص

 کامالً موافق موافق متوس  فممخال کامالً مخالفم

فضاهای 
 عمومی

 هاو ساختمان

 3/18 8/40 2/03 7/3 2 ها و فضای سبز با امکانات دسترسیوجود پارک 1

 30 30 12 2/17 8/10 شاپدسترسی به کتابخانه و کافی 2

 15 30 17 19 10 وضعیت توپوگرافیکی و ک  سازی مناسب 3

 3/25 2/28 1/22 7/16 7/7 روهاهدسترسی و ارتباط مناسب پیاد 4

 8/19 7/26 3/22 3/19 9/11 روهای شهریسرزندگی پیاده 5

 3/22 8/28 9/18 9/15 1/14 وچرخهکننده پیاده و دمسیرهای ترغیب 6

ونقل و حمل
 ایمنی تردد

 2/25 2/30 2/17 4/17 10 منونقل راحت و ایدسترسی به شبکه حمل 7

 2/24 8/31 5/29 4/7 7 می برای سالمندانامنیت در فضاهای عمو 8

 2/24 95/30 8/16 15 05/13 تناسبروها و روشنایی مایمنی پیاده 9

 8/29 2/33 1/28 4 8/4 ونقلهای حملخدمات متناسب سالمندان در ایستگاه 10

 2/28 7/50 2/19 1 9/0 های متناسب سالمندانآپارتمان 11 مسکن

 3/17 2/58 8/22 1 7/0 قیمتهای ارزانساخت خانه 12

 3/10 2/49 3/38 2/1 1 سهولت تردد در فضاهای داخلی مسکن 13

خدمات 
پزشکی و 
 بهداشتی

 2/14 2/53 1/28 5/2 2 دسترسی آسان به تسهیالت و خدمات پزشکی 14

 7/23 3/58 2/10 7 8/0 ارائه خدمات پزشکی متعارف و رایگان سالمندان 15

6/2 2 ی با محوریت سالمندانمشاور خانوادگ 16  9/17  2/49  3/28  

تکریم 
سالمندان و 

احترام 
 اجتماعی

 2/33 8/42 8/12 6 2/5 منظور افزایش حضور سالمندانرواب  اجتماعی مؤثر به 17

 3/19 7/59 3/17 3 7/0 منظور تکریم سالمندانایجاد ارتباط اجتماعی به 18

 8/17 9/38 3/20 20 3 ع اجتماعیهای متنوحضور سالمندان در برنامه 19

مشارکت 
 اجتماعی

 23 56 2/17 4 2/0 انها و پیوندهای اجتماعی در بین سالمندفراهم کردن فعالیت 20

 2/23 2/63 8/8 3 6/3 پذیری سالمندانمشارکت اجتماعی و ارتقاء اجتماع 21

 25 59 8/12 3 2/0 ارتقاء حس مشارکت در بین سالمندان 22

 28 52 2/19 1/0 7/0 ی سالمندانهای غیردولتی حاممانساز 23

فرهنگی و 
 رفاهی

9/0 وجود مکانی در محالت برای جلسات سالمندان 25  3 2/17 45/7 18/2 

 12/3 37/2 23/8 2 0/8 واحدهای مسافرتی و زیارتی ویژه سالمندان 26

 11/3 38/2 42/3 2/2 1 سرای ویژه سالمندانفرهنگ 27
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گویـه  6های فضـای عمـومی بـاز از دهد که در این پژوهش بـرای ارزیـابی مؤلفـهنشان می 10العات جدول تحلیل اط

انـد. از میـان گانه را انتخـاب کردههای پنمشده است که جامعه نمونه آماری بر اساس طی  لیکرت یکی از گزینهاستفاده

نتخـاب رسـی بـاالترین میـزان اسبز با امکانات دستها و فضای گویه های موردبررسی در این پژوهش سؤال وجود پارک

نظر و ونقل، ایمنی و تردد، بیشترین اتفاقدرصد را به خود اختصاص داده است. در زمینه شاخص حمل 8/40گزینه موافقم 

 آمدهدستصورت موافق بهدرصد به 2/33ونقل با های حملرضایت مربوط به سؤال خدمات متناسب سالمندان در ایستگاه

درصـد  2/58قیمـت های ارزانشـده اسـت. گویـه سـاخت خانـهسؤال استفاده 3های مسکن از است. در ارزیابی شاخص

شـده شکیلگویـه ت 3 باالترین درصد کامالً موافقم را به خود اختصاص داده است. مؤلفه خدمات پزشـکی و بهداشـتی از

به  گزینه دسترسی آسان های مسکن،از برخی شاخصاست که سالمندان بر اساس طی  لیکرت حداکثر رضایتمندی خود 

خـال  را مدرصد گزینـه مخـال  و کـامالً  7/5درصد( و در مقابل  2/53اند )تسهیالت و خدمات پزشکی را انتخاب کرده

گویـه  3شده است مؤلفه تکـریم سـالمندان و احتـرام اجتمـاعی از مشخص 10گونه که در جدول اند. همانانتخاب کرده

های احترام اجتماعی را ازنظر سالمندان موردبررسـی قـرار داده اسـت. بیشـترین درصـد شود که ابعاد شاخصیتشکیل م

ایتی و منظور تکریم سالمندان است. در مقابل، بیشترین درصد نارضایجاد ارتباطات اجتماعی به 18رضایت مربوط به گویه 

عنوان آخـرین اعی بـهمشـارکت اجتمـ متنوع اجتماعی اسـت.های حضور سالمندان در برنامه 19مخالفت مربوط به گویه 

ا رای است که موردسنجش قرارگرفته است بر اساس اطالعات جدول سـالمندان بـرای نشـان دادن رضـایت خـود مؤلفه

درصـد  2/63پـذیری سـالمندان )مشـارکت اجتمـاعی و ارتقـاء اجتماع 21اند که این انتخاب مربوط به گویه انتخاب کرده

 است. موافق(
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 ها. میزان ضرایب معناداری در تمام مؤلفه3شکل شماره

 

دو متغیـر کالبـدی و اجتمـاعی  3شود. در شـکل ها مشاهده میمیزان ضرایب معناداری در تمام مؤلفه 3با توجه به شکل 

های شـاخص هایی موردبررسـی قرارگرفتـه اسـت. در میـان ابعـاد کالبـدی ازها با زیر شـاخصوجود دارد که هرکدام آن

شده است. مقدار بارهـای عـاملی ونقل، مسکن و خدمات پزشکی و بهداشتی استفادهها، حملفضاهای عمومی و ساختمان

هـا و فضـای سـبز بـا امکانـات )وجـود پارک 90/0ها بـا است. فضاهای عمومی و ساختمان 48/0طور میانگین باالی به

اهای عمـومی و ( متعلـق بـه فضـ74/0کالبـدی بـاالترین میـانگین )ورزشی( است الزم به ذکر است کـه در بـین ابعـاد 

های ( اختصاص دارد در بین ابعاد اجتمـاعی مؤلفـه72/0ونقل ایمنی تردد با میانگین )ها است. رتبه دوم به حملساختمان

ا را بـه خـود ه( بـاالترین رتبـه54/0های فرهنگی و رفـاهی بـا میـانگین )( و شاخص49/0تکریم سالمندان با میانگین )

 اختصاص داده است.

 

 گیرینتیجه

پـذیری منظور تحققبـه ویژه شـهر رشـت رو بـه افـزایش اسـت.بر طبق آمار موجود روند سالمندی در استان گیالن و به

پذیری شهر دوستدار سالمند های آن موردبررسی واقع شد. در این پژوهش تحققهای شهر دوستدار سالمند، مؤلفهشاخص

ونقـل و ایمنـی تـردد، مسـکن و خـدمات پزشـکی و ها، حملهای کالبدی )فضاهای عمومی و ساختمانبر مؤلفهبا تأکید 

 های فرهنگی و رفاهی( بررسی شد.های اجتماعی )تکریم سالمندان، مشارکت اجتماعی، شاخصدرمانی( و مؤلفه
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 96/0یافتـه و شـاخص برازنـدگی تعدیل 94/0تر از های برازندگی بـاالنتایم تحقق نشان داد که بر اساس مقادیر شاخص

( متعلـق بـه 74/0نگین )است و در تأیید مناسب بودن ساختار کلی مدل پژوهش است و در بین ابعاد کالبدی باالترین میا

و در بین ابعـاد اجتمـاعی  72/0ونقل و ایمنی با میانگین ها است و رتبه دوم به حملشاخص فضاهای عمومی و ساختمان

های فرهنگی و رفـاهی و شاخص 49/0های تکریم سالمندان با میانگین پذیری شهر دوستدار سالمند مؤلفهحققمؤثر بر ت

مل ذکرشده اند. نتایم این بخش از تحقیق و اهمیت هر یک از عواباالترین رتبه را به خود اختصاص داده 54/0با میانگین 

(، تأییدشده است. همچنین بر اساس نتـایم مـدل سـاختاری 2019) (، و تن ونگ1396های الفت و همکاران )در پژوهش

ر سـالمند در پذیری شهر دوسـتداهر دو فرضیه تحقیق تأیید شد. بر این اساس بین همه ابعاد کالبدی و اجتماعی و تحقق

اهای د دارد در طراحی فض(، تأکی2017) "هی ون"که شهر رشت تأثیر مثبت و معناداری وجود داشت. در این زمینه همان

پذیری شهر دوستدار سالمند است بسیاری از پژوهشگران داشتن سالمندان از رویکردهای اصلی در تحققشهری فعال نگاه

سازی فضاهای شـهری بـرای که پدیده سالمندی امری همگانی است، آمادهاند که با توجه به ایننیز به این نتیجه رسیده

 اقشار جامعه خواهد داشت.سالمندان، پیامدهای مثبتی نیز برای سایر 

ریزی شـود کـه ای برنامهگونهطور که نتایم این تحقیق نشان داد، در شهر دوستدار سالمند باید ساختار و خدمات بههمان

ود تأکیـد دارد خـ( نیز در پژوهشی 2019دسترسی باشد. میجول )برای کلیه سالمندان با نیازها و توانای های متفاوت قابل

ای طراحی شود که افراد سالمند بدون وابستگی و با دریافت حداقل کمک بتواننـد از گونهی شهری باید بهکه ساختار فضا

ک از ابعـاد یـگـذاری هـر این خدمات بهره ببرند. نتایم تحقیق درباره فرضیه دوم تحقیق بیانگر آن بود کـه میـزان تأثیر

دهـد. درواقـع ثیرگذاری متفاوتی را نشان میالمند طی  تأپذیری شهر دوستدار سموردمطالعه کالبدی و اجتماعی بر تحقق

ها گزینـه کـه در شـاخص فضـای عمـومی و سـاختمانطوریخوبی نشان داد بهها را بهنتایم طی  لیکرت نیز این تفاوت

 2/33ونقـل بـا های حملونقل )سؤال خـدمات متناسـب در ایسـتگاهدرصد، شاخص حمل 8/40ها و فضای سبز با پارک

درصد( شاخص خدمات پزشکی و بهداشـتی )گویـه دسترسـی  2/58قیمت با های ارزان( شاخص مسکن )گویه خانهدرصد

شارکت اجتماعی مدرصد( شاخص تکریم سالمندان )گویه ارتباطات اجتماعی( و شاخص  2/53آسان به خدمات پزشکی با 

ای را ازنظر جامعه آمـاری بـه خـود اختصـاص داده هدرصد( بیشترین گزینه 2/63پذیری سالمندان با )گویه ارتقاء اجتماع

 است.
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